
 
 
 
 
 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่ ........................ 

จ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดล าพูน 
โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร 

กิจกรรมผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืน จ านวน 6 รายการ 
ตามประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร 

ลงวันที่         ธันวาคม ๒๕๖๔ 
----------------------------- 

  กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๘ จังหวัดล าพูน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม"   
มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๘ จังหวัดล าพูน โครงการ
ผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร กิจกรรมผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี              
การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอ่ืน จ านวน ๖ รายการ ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๘ จังหวัดล าพูน เลขที่ ๑๐๑ หมู่ ๒ 
ต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมี
ข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
  ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
       ๑.๑  แบบรูปและรายการละเอียด 
       ๑.๒  แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
       ๑.๓  แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง 
       ๑.๔  แบบหนังสือค้ าประกัน 
              (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
              (๒) หลักประกันสัญญา 
       ๑.๕  สูตรการปรับราคา 
       ๑.๖  บทนิยาม 
              (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
              (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
       ๑.๗  แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
              (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
              (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
       ๑.๘  รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 
       ๑.๙  แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 
 
  ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
       ๒.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย 
       ๒.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       ๒.๓  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
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       ๒.๔  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
       ๒.๕  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
       ๒.๖  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
       ๒.๗  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
       ๒.๘  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม 
ณ วันประกาศเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการยื่น
ข้อเสนอในครั้งนี้ 
       ๒.๙  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
       ๒.๑๐  ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จะด าเนินการจัดจ้าง
ก่อสร้างและเป็นผลงานที่ผู้รับจ้างได้ท างานแล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อย
ก่อนถึงวันยื่นข้อเสนอในสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืน ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ โดยเป็นผลงาน
ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี (ค าว่า “มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จะด าเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ” 
หมายถึง งานที่ใช้เทคนิคในการก่อสร้างอย่างเดียวกันกับงานที่จะด าเนินการจัดจ้างก่อสร้าง โดยพิจารณาจาก
วัตถุประสงค์ของงาน ลักษณะงานที่ต้องด าเนินการ และกระบวนการในการท างาน) การยื่นเอกสารจะต้องเป็น
ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
       ๒.๑๑  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
       กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
ข้อตกลงฯ จะต้องมีการก าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา
ของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 
       กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 
       กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่
ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้ 
       ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 
       ๒.๑๒  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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       ๒.๑๓  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นวิศวกร 
ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสภาวิศวกรไม่ต่ ากว่าภาคี สาขาวิศวกรรมโยธา อย่างน้อย 
๑ คน โดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของสภาวิศวกร  ที่ยังไม่
หมดอายุ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ก่อนลงนามในสัญญาด้วย 
 
  ๓.  หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
       ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
       ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
    (๑)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
           (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง     
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
           (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ     
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี   
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (๒)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
    (๔)  เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
          (๔.๑) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
           (๔.๒) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
    (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
    ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ 
๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
       ๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
    (๑)  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
    (๒)  หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
    (๓)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (๔)  ส าเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี) 
    (๕)  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดส่งส าเนารูปเล่มแค็ตตาล็อก ใบแสดงคุณสมบัติหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุส าหรับงานนี้ ในวันเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์และน ารูปเล่มแค็ตตาล็อกฉบับจริงมาแสดงเพ่ือประกอบข้อเสนอ ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๘ 
จังหวัดล าพูน ไม่เกิน ๕ วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา ประกอบด้วยรายการ ดังนี้ 
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        ๑) แผ่นโพลีคาร์บอเนตลอนเหลี่ยมชนิดใส 
        ๒) ม่านพรางแสง Automatic Shading System (ภายใน) 
        ๓) แผ่นระเหยน้ า (Cooling Pad) 
        ๔) พลาสติกใส (Side Vent) 
        ๕) มุ้งตาข่ายกันแมลง (PE Screen Netting) 
        ๖) เครื่องสูบน้ าชนิดจุ่มน้ าแบบควบคุมด้วยลูกลอยควบคุมอัตโนมัติ 
        ๗) มอเตอร์ส าหรับเปิด-ปิด ชุดม่านพลาสติกใส (Side Vent) 
    (๖) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดส่งตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพ่ือทดลอง ทดสอบ หรือเสนองาน 
ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๘ จังหวัดล าพูน ไม่เกิน ๕ วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา ประกอบด้วยรายการ 
ดังนี้ 
        ๑) แผ่นโพลีคาร์บอเนตลอนเหลี่ยมชนิดใส 
        ๒) ม่านพรางแสง Automatic Shading System (ภายใน) 
        ๓) แผ่นระเหยน้ า (Cooling Pad) 
        ๔) พลาสติกใส (Side Vent) 
        ๕) มุ้งตาข่ายกันแมลง (PE Screen Netting) 
    (๗)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
    ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ 
๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 
  ๔.  การเสนอราคา 
       ๔.๑  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ       
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
       ๔.๒  ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่น
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) ทั้งนี้ ก่อนการลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เป็นผู้ชนะหรือเป็นผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก จะต้องจัดท าใบแจ้งปริมาณงานและราคากับศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๘ จังหวัดล าพูน 
       ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
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       ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา      
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
        ๔.๓  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
       ๔.๔  ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
       ๔.๕  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น.  และเวลา
ในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
       เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด 
       ๔.๖  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็น
การเสนอราคาให้แก่กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
       ๔.๗  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนตาม
ข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็น   
ผู้ยื่นข้อเสนอ 
       หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ 
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม     
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษ 
ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มี    
การกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม 
       ๔.๘  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
     (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
     (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน  ๆ (ถ้ามี)      
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
     (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่ก าหนด 
     (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
     (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา    
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
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       ๔.๙  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้ องจัดท าแผนการใช้ พัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา 
 
  ๕.  หลักประกันการเสนอราคา 
       ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน ๔๙๒,๘๘๐.๐๐ บาท 
(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
       ๕.๑  เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ค หรือดราฟท์ ลงวันที่ ที่ใช้เช็คหรือ 
ดราฟท์ นั้น ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
       ๕.๒  หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
       ๕.๓  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
       ๕.๔  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ    
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
       กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็ค หรือ ดราฟท์ ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้อง
ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ . ................... .... ระหว่างเวลา 
........................ น. ถึง ........................ น. 
       กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือ  
ค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่
สัญญาร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
       หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ าประกันภายใน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว    
เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อ
ได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
       การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 
  ๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
       ๖.๑  การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
       ๖.๒  การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
    กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก 
ราคารวม 
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       ๖.๓  หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วน
ที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือ
เป็นการผิดพลาดเล็กน้อยคณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
       ๖.๔  กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อ ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม 
    (๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
    (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
       ๖.๕  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ กร ม   
มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
       ๖.๖  กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือ
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง กรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอ
กระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอ
ราคาแทน เป็นต้น 
       ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิ
ที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากกรม 
       ๖.๗  ก่อนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก          มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
  



-8- 
 
       ๖.๘  หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของ    
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว
โดยจัดเรียงล าดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาท าสัญญาไม่เกิน ๓ ราย 
       ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิดังกล่าว ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs 
       ๖.๙  หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย 
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 
ที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของ
รัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยดังกล่าว 
       ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิดังกล่าว ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
 
  ๗.  การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
       ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท า
สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
       ๗.๑  เงินสด 
       ๗.๒  เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ 
ดราฟท์นั้น ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
       ๗.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
       ๗.๔  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ    
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
       ๗.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
       หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 
  ๘.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
       กรมจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว
โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๓ งวด ดังนี้ 
      งวดที่ ๑ (งวดแรก) เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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       ๑)  ปรับปรุงโรงเรือนสาธิต (Demonstration House) 
   ๑.๑) งานปรับปรุงหลังคา 
        - รื้อถอนแผ่นหลังคาเดิม 
        - เปลี่ยนหลังคาโพลีคาร์บอเนต ลอนเหลี่ยม ชนิดใส พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
   ๑.๒) งานปรับปรุงระบบม่านพรางแสง Automatic Shading System (ภายใน) 
        - เปลี่ยนม่านพรางแสง Automatic Shading System (ภายใน) 
   ๑.๓) งานปรับปรุงระบบ Evaporative Cooling System ระบบลดอุณหภูมิโดยการ
ระเหยของน้ าภายในโรงเรือน 
        - รื้อถอนแผ่น Cooling Pad และแผ่นกระจายน้ าเดิม 
        - เปลี่ยนแผ่น Cooling Pad ขนาด 150x60x10 ซม. พร้อมแผ่นกระจายน้ า 
        - เปลี่ยนท่อกระจายน้ าชนิด PVC Class 8.5 ขนาด 1-1/4 นิ้ว 
        - เปลี่ยนเครื่องสูบน้ าชนิดจุ่มน้ า ขนาด 3 แรงม้า 380 โวลต์ 50 เฮิร์ท 
ความสามารถในการสูบน้ าไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร 
        - ซ่อมบ ารุงพัดลม Exhaust Fan, เปลี่ยนสายพาน, ล้างท าความสะอาด และ
หล่อลื่นมอเตอร์ 
   ๑.๔) งานปรับปรุงระบบ Side Vent 
        - เปลี่ยนพลาสติกใส ขนาดความหนา 0.20 มิลลิเมตร (200 ไมครอน) 
        - เปลี่ยนมุ้งตาข่ายกันแมลง ขนาด 32 Mesh 
         - ชุดอลูมิเนียมเส้น, น็อต, สกรู ส าหรับยึดแผ่นพลาสติกใส 
        - เปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 0.5 แรงม้า ขับเคลื่อนเปิดปิดชุดม่าน
พลาสติกใส พร้อมอุปกรณ์ 
       ๒) ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลจากการเพาะเมล็ด (Seedling Greenhouse) 
   ๒.๑) งานปรับปรุงระบบม่านพรางแสง Automatic Shading System (ภายใน) 
        - เปลี่ยนม่านพรางแสง Automatic Shading System (ภายใน) 
   ๒.๒) งานปรับปรุงระบบ Evaporative Cooling System ระบบลดอุณหภูมิโดยการ
ระเหยของน้ าภายในโรงเรือน 
        - รื้อถอนแผ่น Cooling Pad และแผ่นกระจายน้ าเดิม 
        - เปลี่ยนแผ่น Cooling Pad ขนาด 100x60x10 ซม. พร้อมแผ่นกระจายน้ า 
        - เปลี่ยนท่อกระจายน้ าชนิด PVC Class 8.5 ขนาด 1-1/4 นิ้ว  
        - เปลี่ยนเครื่องสูบน้ าชนิดจุ่มน้ า ขนาด 3 แรงม้า 380 โวลต์ 50 เฮิร์ท 
ความสามารถในการสูบน้ าไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร 
        - ซ่อมบ ารุงพัดลม Exhaust Fan, เปลี่ยนสายพาน, ล้างท าความสะอาด และ
หล่อลื่นมอเตอร์ 
   ๒.๓) งานปรับปรุงระบบ Side Vent 
        - เปลี่ยนพลาสติกใส ขนาดความหนา 0.20 มิลลิเมตร (200 ไมครอน) 
        - เปลี่ยนมุ้งตาข่ายกันแมลง ขนาด 32 Mesh 
        - ชุดอลูมิเนียม เส้น, น็อต, สกรู ส าหรับยึดแผ่นพลาสติกใส 
        - เปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 0.5 แรงม้า ขับเคลื่อนเปิดปิดชุดม่าน
พลาสติกใส พร้อมอุปกรณ์  
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   ๒.๔) งานปรับปรุงระบบน้ าแบบหัวฉีดบนคานแขวน 
        - เปลี่ยนหัวฉีดน้ าสแตนเลส 
        - เปลี่ยนบอลวาล์ว ขนาด 3/4" ทองเหลือง 
         - เปลี่ยนบอลวาล์ว ขนาด 1" ทองเหลือง 
        - เปลี่ยนสายยางด้ายถัก ขนาด 3/4" 
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ และข้อก าหนดตามสัญญาจ้าง 
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว 
       งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
       ๑) ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล ๒ (Hardening Greenhouse Stage 2) 
   ๑.๑) งานปรับปรุงหลังคา 
        - รื้อถอนแผ่นหลังคาเดิม 
         - เปลี่ยนหลังคาโพลีคาร์บอเนต ลอนเหลี่ยม ชนิดใส พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
   ๑.๒) งานปรับปรุงระบบม่านพรางแสง Automatic Shading System (ภายใน) 
        - เปลี่ยนม่านพรางแสง Automatic Shading System (ภายใน) 
   ๑.๓) งานปรับปรุงระบบ Evaporative Cooling System ระบบลดอุณหภูมิโดยการ
ระเหยของน้ าภายในโรงเรือน 
        - รื้อถอนแผ่น Cooling Pad และแผ่นกระจายน้ าเดิม 
        - เปลี่ยนแผ่น Cooling Pad ขนาด 150x60x10 ซม. พร้อมแผ่นกระจายน้ า  
        - เปลี่ยนเครื่องสูบน้ าชนิดจุ่มน้ า ขนาด 3 แรงม้า 380 โวลต์ 50 เฮิร์ท 
ความสามารถในการสูบน้ าไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร 
        - ซ่อมบ ารุงพัดลม Exhaust Fan, เปลี่ยนสายพาน, ล้างท าความสะอาด และ
หล่อลื่นมอเตอร์ 
   ๑.๔) งานปรับปรุงระบบ Side Vent 
        - เปลี่ยนพลาสติกใส ขนาดความหนา 0.20 มิลลิเมตร (200 ไมครอน) 
        - เปลี่ยนมุ้งตาข่ายกันแมลง ขนาด 32 Mesh 
        - ชุดอลูมิเนียมเส้น, น็อต, สกรู ส าหรับยึดแผ่นพลาสติกใส 
        - เปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 0.5 แรงม้า ขับเคลื่อนเปิดปิดชุดม่าน
พลาสติกใส พร้อมอุปกรณ์ 
       ๒) ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล ๑ (Hardening Greenhouse Stage 1) 
   ๒.๑) งานปรับปรุงระบบม่านพรางแสง Automatic Shading System (ภายใน) 
         - เปลี่ยนม่านพรางแสง Automatic Shading System (ภายใน) 
   ๒.๒) งานปรับปรุงระบบ Evaporative Cooling System ระบบลดอุณหภูมิโดยการ
ระเหยของน้ าภายในโรงเรือน 
        - รื้อถอนแผ่น Cooling Pad และแผ่นกระจายน้ าเดิม 
        - เปลี่ยนแผ่น Cooling Pad ขนาด 100x60x10 ซม. พร้อมแผ่นกระจายน้ า 
         - เปลี่ยนท่อกระจายน้ าชนิด PVC Class 8.5 ขนาด 1-1/4 นิ้ว  
         - เปลี่ยนเครื่องสูบน้ าชนิดจุ่มน้ า ขนาด 3 แรงม้า 380 โวลต์ 50 เฮิร์ท 
ความสามารถในการสูบน้ าไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร 
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        - ซ่อมบ ารุงพัดลม Exhaust Fan, เปลี่ยนสายพาน, ล้างท าความสะอาด และ
หล่อลื่นมอเตอร์ 
   ๒.๓) งานปรับปรุงระบบ Side Vent 
        - เปลี่ยนพลาสติกใส ขนาดความหนา 0.20 มิลลิเมตร (200 ไมครอน) 
        - เปลี่ยนมุ้งตาข่ายกันแมลง ขนาด 32 Mesh 
        - ชุดอลูมิเนียมเส้น, น็อต, สกรู ส าหรับยึดแผ่นพลาสติกใส 
        - เปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 0.5 แรงม้า ขับเคลื่อนเปิดปิดชุดม่าน
พลาสติกใส พร้อมอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ 
และข้อก าหนดตามสัญญาจ้าง ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว 
       งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
       ๑) ปรับปรุงโรงเรือนแม่พันธุ์ขยาย (Foundation House) 
   ๑.๑) งานปรับปรุงหลังคา 
        - รื้อถอนแผ่นหลังคาเดิม 
        - เปลี่ยนหลังคาโพลีคาร์บอเนต ลอนเหลี่ยม ชนิดใส พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
   ๑.๒) งานปรับปรุงระบบม่านพรางแสง Automatic Shading System (ภายใน) 
        - เปลี่ยนม่านพรางแสง Automatic Shading System (ภายใน) 
   ๑.๓) งานปรับปรุงระบบ Evaporative Cooling System ระบบลดอุณหภูมิโดยการ
ระเหยของน้ าภายในโรงเรือน 
        - รื้อถอนแผ่น Cooling Pad และแผ่นกระจายน้ าเดิม 
        - เปลี่ยนแผ่น Cooling Pad ขนาด 150x60x10 ซม. พร้อมแผ่นกระจายน้ า 
        - เปลี่ยนท่อกระจายน้ าชนิด PVC Class 8.5 ขนาด 1-1/4 นิ้ว 
        - เปลี่ยนเครื่องสูบน้ าชนิดจุ่มน้ า ขนาด 3 แรงม้า 380 โวลต์ 50 เฮิร์ท 
ความสามารถในการสูบน้ าไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร 
        - ซ่อมบ ารุงพัดลม Exhaust Fan, เปลี่ยนสายพาน, ล้างท าความสะอาด และ
หล่อลื่นมอเตอร์ 
   ๑.๔) งานปรับปรุงระบบ Side Vent 
        - เปลี่ยนพลาสติกใส ขนาดความหนา 0.20 มิลลิเมตร (200 ไมครอน) 
       - เปลี่ยนมุ้งตาข่ายกันแมลง ขนาด 32 Mesh 
        - ชุดอลูมิเนียมเส้น, น็อต, สกรู ส าหรับยึดแผ่นพลาสติกใส 
        - เปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 0.5 แรงม้า ขับเคลื่อนเปิดปิดชุดม่าน
พลาสติกใส พร้อมอุปกรณ์ 
       ๒) ปรับปรุงโรงเรือนแม่พันธุ์ปลอดโรค (Nuclear House) 
   ๒.๑) งานปรับปรุงระบบม่านพรางแสง Automatic Shading System (ภายใน) 
        - เปลี่ยนม่านพรางแสง Automatic Shading System (ภายใน) 
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   ๒.๒) งานปรับปรุงระบบ Evaporative Cooling System ระบบลดอุณหภูมิโดยการ
ระเหยของน้ าภายในโรงเรือน 
        - รื้อถอนแผ่น Cooling Pad และแผ่นกระจายน้ าเดิม 
        - เปลี่ยนแผ่น Cooling Pad ขนาด 100x60x10 ซม. พร้อมแผ่นกระจายน้ า 
        - เปลี่ยนท่อกระจายน้ าชนิด PVC Class 8.5 ขนาด 1-1/4 นิ้ว  
        - เปลี่ยนเครื่องสูบน้ าชนิดจุ่มน้ า ขนาด 3 แรงม้า 380 โวลต์ 50 เฮิร์ท 
ความสามารถในการสูบน้ าไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร 
        - ซ่อมบ ารุงพัดลม Exhaust Fan, เปลี่ยนสายพาน, ล้างท าความสะอาด และ
หล่อลื่นมอเตอร์ 
   ๒.๓) งานปรับปรุงระบบ Side Vent 
        - เปลี่ยนพลาสติกใส ขนาดความหนา 0.20 มิลลิเมตร (200 ไมครอน) 
        - เปลี่ยนมุ้งตาข่ายกันแมลง ขนาด 32 Mesh 
        - ชุดอลูมิเนียม เส้น, น็อต, สกรู ส าหรับยึดแผ่นพลาสติกใส 
        - เปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 0.5 แรงม้า ขับเคลื่อนเปิดปิดชุดม่าน
พลาสติกใส พร้อมอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ 
และข้อก าหนดตามสัญญาจ้างและส่งมอบพ้ืนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดให้เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้ง       
ท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว 
       ทั้งนี้ การเบิกเงินตามงวดงาน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนก็ได้ หรือส่งมอบ
พร้อมกันหลายงวดก็ได้ ยกเว้นงวดแรกและงวดสุดท้าย 
 
  ๙.  อัตราค่าปรับ 
       ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
       ๙.๑  กรณีท่ีผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากกรม จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 
       ๙.๒  กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะก าหนด 
ค่าปรับเป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างทั้งหมด 
 
  ๑๐.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
       ผู้รับจ้างต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงาน หากมีเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหาย
เกิดขึ้นจากงานนี้ภายในระยะเวลา  ๒ ปี  นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจงานงวดสุดท้าย
ถูกต้องแล้ว หากเกิดความช ารุดบกพร่องผู้รับจ้างจะต้องรีบท าการแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๑๕  วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รบัแจ้งความช ารุดบกพร่องจากผู้ว่าจ้าง 
 
  ๑๑.  ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
       ๑๑.๑  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
       การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่านั้น  
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       ๑๑.๒  เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
   (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน  
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
   (๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน     
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
       ๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
       ๑๑.๔  กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
       ๑๑.๕  ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของกรม ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
       ๑๑.๖  กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้ 
   (๑)  กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอ     
ที่จะท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
   (๒)  มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา 
   (๓)  การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 
   (๔)  กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่ง
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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  ๑๒.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
       การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณี
ทีค่่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
       ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
       สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 
 
  ๑๓.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
       เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่ าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้    
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันเอกชนที่ทางการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ 
ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของ
แต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีจ านวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 
       ๑๓.๑  ช่างโยธา หรือ ช่างก่อสร้าง 
       ๑๓.๒  ช่างไฟฟ้า 
 
  ๑๔.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
       ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
  ๑๕.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
       กรม สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
       ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือท าสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว 

 
                             กรมส่งเสริมการเกษตร 
              ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 


